
March Visitors 
Chris Bloomer 
Margaret Brodie  
Rita Cairns (from 
Victoria visiting her 
sister Sandra Walker) 
Kath Drew 
Jenny Harapeet 
Jan Tree 
Jana Woods 

    KKAALLAAMMUUNNDDAA  DDIISSTTRRIICCTTSS  BBRRAANNCCHH  IINNCC..  

NNeewwsslleetttteerr  ##119977  --  mmoossttllyy  aabboouutt  uuss  wwiitthh  aa  sspprriinnkklliinngg  ooff  NNSSAA  nneewwss  
  

MMAANNAAGGEEMMEENNTT  CCOOMMMMIITTTTEEEE  

GGrraaeemmee  PPiiggggootttt::  PPrreessiiddeenntt//EEddiittoorr    00441188  110099  665566  JJooyyccee  EEvveerrttoonn::  PPuubblliicc  RReellaattiioonnss  OOffffiicceerr    66225522  77113355  

RRiicchhaarrdd  AArrnnoolldd::  VV//PPrreessiiddeenntt    99445544  66557777  LLeess  GGuueesstt::  SSoocciiaall  OOrrggaanniizzeerr::  99445544  77552222  

CChhrriiss  MMiillnnee::  SSeeccrreettaarryy  99229933  22000011  MMaauurreeeenn  MMooffffeetttt::  GGuueesstt  SSppeeaakkeerr  CCoooorrddiinnaattoorr    99229933  00557755  

PPaattrriicciiaa  SSkkiinnnneerr::  TTrreeaassuurreerr  99229933  11111133  AAnnnnee  EEllssnneerr::  MMiinnuuttee  SSeeccrreettaarryy  ((ccoo--oopptteedd))  99229911  88222211  
  

NNEEXXTT  MMEEEETTIINNGG  ––  TTuueessddaayy  99  AApprriill  aatt  KKaallaammuunnddaa  CCooCC  CCeennttrree,,  2222  MMiilleettii  RRooaadd  LLeessmmuurrddiiee  

GGUUEESSTT  SSPPEEAAKKEERR  ––  PPaammeellaa  LLeeee,,  NNaattiioonnaall  SSttrrookkee  FFoouunnddaattiioonn::  WWhhaatt  ssttrrookkee  iiss  aanndd  hhooww  ttoo  rreeccooggnniizzee  tthhee  ssiiggnnss;;  wwhhaatt  ttoo  

                      ddoo  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  ssoommeeoonnee  hhaavviinngg  aa  ssttrrookkee..  
  

eellll  ddoonnee,,  wweellll  ddoonnee  ttoo  aallll  tthhoossee  112277  mmeemmbbeerrss  aanndd  77  vviissiittoorrss  wwhhoo  ppuusshheedd  tthhee  mmeeeettiinngg  aatttteennddaannccee  ttoo  aa  rreeccoorrdd  113344  

eenntthhuussiiaassttiicc  ppeeooppllee..    IItt  rreeaallllyy  wwaass  aann  eexxcceelllleenntt  rreessppoonnssee  ttoo  wwhhaatt  mmaannyy  rreeggaarrdd  aass  tthhee  hhiigghhlliigghhtt  ooff  tthheeiirr  mmoonntthh  aanndd  II  

ccoouunntteedd  eelleevveenn  ((1111))  ffoouunnddaattiioonn  mmeemmbbeerrss  iinn  tthhee  aauuddiieennccee..    TThheeyy  aarree::  JJoohhnn  LLaatthhwweellll,,  PPaatt  DD`̀AAddhheemmaarr,,  SSaannddrraa  WWaallkkeerr,,  

DDaavvee  BBuuttttrreessss,,  SShheeiillaa  JJaacckkssoonn,,  NNoorrmmaann  CCaammppbbeellll,,  NNoorraa  SSttuubbbbss,,  PPeetteerr  &&  DDoorrootthhyy  GGoooodd,,  EEllaaiinnee  TTuurrnnbbuullll  aanndd  mmee..    IItt’’ss  

iinntteerreessttiinngg  ttoo  nnoottee  tthhaatt  mmaannyy  ooff  oouurr  vviissiittoorrss  ccoommee  dduuee  ttoo  eennccoouurraaggeemmeenntt  ffrroomm  ffrriieennddss  wwhhiillsstt  ootthheerrss  ccoommee  bbeeccaauussee  ooff  

wwhhaatt  tthheeyy  rreeaadd  iinn  tthhee  llooccaall  nneewwssppaappeerr  oorr  hheeaarr  oonn  CCuurrttiinn  RRaaddiioo..    WWhhaatteevveerr  tthhee  rreeaassoonn,,  tthheeyy  aarree  vveerryy  lliikkeellyy  ttoo  ffiinndd  aatt  lleeaasstt  

oonnee  ffaammiilliiaarr  ffaaccee  iinn  tthhee  ccrroowwdd  aanndd  tthhaatt  hheellppss  ttoo  mmaakkee  tthheeiirr  vviissiitt  mmoorree  eennjjooyyaabbllee;;  aa  ffaaccttoorr  wwhhiicchh  ccaann  ssttiimmuullaattee  aa  ddeessiirree  ttoo  

rreettuurrnn..    AAnnootthheerr  ffaaccttoorr  bbeeiinngg,,  tthhaatt  bbeeccaauussee  wwee  ddrraaww  ffrroomm  aa  wweellll  ddeeffiinneedd  ccaattcchhmmeenntt  aarreeaa  

wwiitthhiinn  tthhee  KKaallaammuunnddaa  ddiissttrriicctt,,  tthhee  cchhaanncceess  ooff  ppeeooppllee  bbeeiinngg  iinnvvoollvveedd  iinn  aa  ccrroossss  sseeccttiioonn  ooff  

ccoommmmuunniittyy  bbaasseedd  aaccttiivviittiieess  mmaakkeess  iitt  mmoorree  lliikkeellyy  ffoorr  tthheemm  ttoo  ffiinndd  aa  ffrriieennddllyy  ffaaccee  wwhheenn  tthheeyy  

ccoommee  ttoo  uuss  oonn  tthhee  sseeccoonndd  TTuueessddaayy  ooff  tthhee  mmoonntthh..  

  

SSuunn,,  SSeeaa,,  aanndd  SSoocciiaabbiilliittyy  ––  FFoorr  tthhoossee  wwhhoo  mmiisssseedd  oouutt  oonn  tthhee  eexxccuurrssiioonn  ttoo  SSccuullppttuurreess  bbyy  tthhee  

SSeeaa  ((ppoossssiibbllyy  tthhee  llaasstt  oonnee))  tthheenn  ddaarree  II  ssaayy  tthhaatt  yyoouu  mmiisssseedd  ssoommeetthhiinngg  ssppeecciiaall..    TThhee  ccooaacchh  

ttrriipp  ggooiinngg  ddoowwnn  ttooookk  uuss  tthhrroouugghh  aarreeaass  ooff  iinntteerreesstt  ((nnoott  vviissiibbllee  tthhrroouugghh  aa  ccaarr  wwiinnddooww))  aanndd  aalloonngg  

tthhee  bbeeaacchheess  ttoo  tthhee  ssoouutthh  ooff  CCootttteessllooee..    TThhee  ssccuullppttuurreess  wweerree  ttrruullyy  aammaazziinngg  ((aass  uussuuaall))  

aalltthhoouugghh  oonnee  oofftteenn  nneeeeddeedd  aa  ggoooodd  iimmaaggiinnaattiioonn  ttoo  aapppprreecciiaattee  tthhee  aarrttiisstt ’’ss  ccrreeaattiioonn;;  

wwhhiicchh  aatt  ttiimmeess  sseeeemmeedd  aatt  ooddddss  wwiitthh  iittss  llaabbeell..    II tt  wwaass  hhaarrdd  ttoo  sseeppaarraattee  tthhee  bbeesstt  ffrroomm  

tthhee  rreesstt  bbuutt  tthhee  ggaallvvaanniizzeedd  rrooooff  ssiittttiinngg  oonn  tthhee  ssaanndd  hhaadd  mmee  iinnttrriigguueedd  aanndd  II   

wwoonnddeerreedd  wwhheetthheerr  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg  wwaass  bbuurriieedd  bbeellooww!!    ““TThhoouugghhttss  ooff  

PPiinnoocccchhiioo””  wwaass  aannootthheerr  tthhaatt  ccaauugghhtt  mmyy  eeyyee  wwiitthh  aa  pprriiccee  ttaagg  ooff  $$6688  000000,,  aa  rreeaall  

bbaarrggaaiinn  ffoorr  tthhoossee  wwiitthh  aa  ppeenncchhaanntt  ffoorr  lloonngg  nnoosseess..    NNoo  ddoouubbtt,,  tthhee  ffiigguurreess  ssttaannddiinngg  

oonn  tthhee  eenndd  ooff  hhiiss  pprroobboosscciiss  aarree  mmeeaanniinnggffuull  ffoorr  tthhee  aarrttiisstt  bbuutt  lloosstt  ttoo  mmyy  nnoonn--aarrttiissttiicc  

iinntteelllleecctt..  

II  mmuusstt  aallssoo  ssaayy  tthhaatt  tthhee  AAllbbiioonn  HHootteell  oonn  SSttiirrlliinngg  HHiigghhwwaayy  ((ffoorrmmeerrllyy  PPeerrtthh  FFrreemmaannttllee  

RRooaadd  wwhheenn  tthhee  AAllbbiioonn  wwaass  bbuuiilltt  iinn  11991111))  iiss  aann  eexxcceelllleenntt  vveennuuee  ffoorr  mmeeaallss  iiff  yyoouu  

hhaappppeenn  ttoo  bbee  ppaassssiinngg  aatt  aann  aapppprroopprriiaattee  ttiimmee..    SSuuffffiiccee  ttoo  ssaayy  tthhaatt  tthhee  ddaayy  wwaass  

eexxcceelllleenntt  iinn  aallll  wwaayyss  aanndd  ccoonnggrraattuullaattiioonnss  ttoo  LLeess  ffoorr  mmaakkiinngg  iitt  hhaappppeenn..  
  

TThhee  ccaassee  ooff  tthhee  mmiissssiinngg  ccoolllleeccttiioonn  bbuucckkeettss  ––  PPaassttoorr  SStteevvee  wwaass  iinn  aa  rreeaall  

pprreeddiiccaammeenntt  tthhee  ddaayy  aafftteerr  oouurr  MMaarrcchh  mmeeeettiinngg  bbeeccaauussee  tthhee  CChhuurrcchh  CCoolllleeccttiioonn  BBuucckkeettss  hhaadd  ggoonnee  mmiissssiinngg  aanndd  tthhee  ffiinnggeerr  

ooff  ssuussppiicciioonn  wwaass  ppooiinnttiinngg  ((iinn  aa  nniiccee  ssoorrtt  ooff  wwaayy))  ddiirreeccttllyy  aatt  uuss..    TThhee  rreeaassoonn  bbeeiinngg  ((aass  II  llaatteerr  ffoouunndd  oouutt))  tthhaatt  tthheeyy  hhaadd  

bbeeeenn  ppllaacceedd  oonn  aa  ttaabbllee  jjuusstt  iinnssiiddee  tthhee  aauuddiittoorriiuumm  aafftteerr  tthhee  SSuunnddaayy  sseerrvviiccee..    BByy  nnooww  yyoouu  mmaayy  hhaavvee  gguueesssseedd  tthhee  ttaabbllee  oonn  

wwhhiicchh  tthheeyy  hhaadd  bbeeeenn  ppllaacceedd  aanndd  iiff  yyoouu  gguueesssseedd  rriigghhttllyy;;  iitt  wwaass  iinnddeeeedd  tthhee  FFrreeeebbiiee  ttaabbllee..    SSoo,,  II  sseenntt  oouutt  aa  pplleeaa  ttoo  aallll  tthhoossee  

wwiitthh  aann  eemmaaiill  aaddddrreessss  ((ooff  wwhhiicchh  wwee  aarree  pprriivviilleeggeedd  ttoo  kknnooww!!))  aasskkiinngg  iiff  aannyyoonnee  hhaadd  iinnaaddvveerrtteennttllyy  ttaakkeenn  hhoommee  ssoommeetthhiinngg  

wwhhiittee  aanndd  llooookkiinngg  lliikkee  aa  fflloowweerr  ppoott..    TThhaannkk  ggooooddnneessss  tthhaatt  ttwwoo  llaaddiieess  rraanngg  ttoo  ssaayy  tthhaatt  tthheeyy  wweerree  iinn  ppoosssseessssiioonn  ooff  ssaammee  

bbeeccaauussee  tthheeyy  ((rriigghhttllyy  ssoo))  tthhoouugghhtt  tthheeyy  wweerree  ppllaacceedd  tthheerree  ffoorr  tthhee  ttaakkiinngg..    AAllll’’ss  wweellll  tthhaatt  eennddss  wweellll;;  PPaassttoorr  SStteevvee  iiss  hhaappppyy,,  

II ’’mm  hhaappppyy  aanndd  tthhee  ttwwoo  llaaddiieess  ccoonncceerrnneedd  ((aalltthhoouugghh  aa  lliittttllee  tthhwwaarrtteedd))  aarree  aallssoo  hhaappppyy  tthhaatt  tthhee  mmyysstteerryy  ooff  tthhee  mmiissssiinngg  

CCoolllleeccttiioonn  BBuucckkeettss  wwaass  ssoollvveedd  ssoo  ssppeeeeddiillyy  tthhrroouugghh  tthheeiirr  oowwnn  aaddmmiissssiioonn....  

  

WW  



 
 

Event – Perth Zoo  
Date – Wednesday24 April 
Cost - $45 per person  
Depart – Thai on the Hill at 9.00am 
Your choice of lunch venue; heaps 
to choose from and the bus will 
drop off and collect us at a central 
point. 
 

Event – Optus Stadium Tour 
Date – Wednesday 22 May  
Cost – $45 per person  
Lunch at Royal Hotel Claisebrook; 
own choice $16 to $25  
Depart – Thai on the Hill 9.00am  
 

Remember to have the correct money 
when registering for events 

  

NNaattiioonnaall  SSeenniioorrss  SSuubbmmiissssiioonn  ((iinn  ppaarrtt))  ––  IImmpplliiccaattiioonnss  ooff  rreemmoovviinngg  rreeffuunnddaabbllee  ffrraannkkiinngg  ccrreeddiittss    

““WWhhiillee  mmaannyy  wwoouulldd  sseeee  sseellff--ffuunnddeedd  rreettiirreeeess  aass  ““uunnddeesseerrvviinngg””  ooff  ssuuppppoorrtt,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  rreeccooggnniissee  tthhiiss  iiss  nnoott  aa  

hhoommooggeennoouuss  ggrroouupp..  SSoommee  sseellff--ffuunnddeedd  rreettiirreeeess  aarree  ssuubbssiissttiinngg  oonn  rreellaattiivveellyy  llooww--iinnccoommeess  wwiitthh  lliimmiitteedd  aacccceessss  ttoo  ffiinnaanncciiaall  

ssuuppppoorrtt  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ssuubbssiiddiisseedd  hheeaalltthh  ccaarree  oorr  ccoonncceessssiioonnss  oonn  eesssseennttiiaall  sseerrvviicceess..  MMaannyy  ffeeeell  tthheeyy  aarree  bbeeiinngg  ppeennaalliisseedd  

ffoorr  ddooiinngg  tthhee  rriigghhtt  tthhiinngg  bbyy  ssaavviinngg  ffoorr  tthheeiirr  rreettiirreemmeenntt  aanndd  nnoott  bbeeiinngg  aa  bbuurrddeenn  oonn  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  bbyy  rreellyyiinngg  oonn  tthhee  aaggee  

ppeennssiioonn..      

IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  NNaattiioonnaall  SSeenniioorrss  uurrggeess  tthhee  ffeeddeerraall  OOppppoossiittiioonn  ttoo  rreeccoonnssiiddeerr  iittss  pprrooppoosseedd  ppoolliiccyy  ttoo  ssccrraapp  rreeffuunnddaabbllee  

ffrraannkkiinngg  ccrreeddiittss..  WWee  aarree  nnoott  ooppppoosseedd  ttoo  ffaaiirr  aanndd  ccoonnssiiddeerreedd  rreeffoorrmm  ttoo  tthhee  rreettiirreemmeenntt  iinnccoommee  ssyysstteemm..  HHoowweevveerr,,  wwee  

bbeelliieevvee  tthhee  pprrooppoosseedd  cchhaannggeess  wwiillll  sseevveerreellyy  iimmppaacctt  oonn  lloowweerr  iinnccoommee  sseellff--ffuunnddeedd  rreettiirreeeess  wwhhoo  hhaavvee  wwoorrkkeedd  hhaarrdd  aanndd  

ppllaannnneedd  tthheeiirr  rreettiirreemmeenntt  wwiitthhiinn  tthhee  pprreevvaaiilliinngg  rruulleess..””  
  

NNeeeedd  aa  nnaammee  bbaarr??  ––  TThheessee  aarree  iimmppoorrttaanntt  iinn  tthhee  ssoocciiaall  sscchheemmee  ooff  tthhiinnggss  

bbeeccaauussee  iitt ’’ss  ggoooodd  ttoo  kknnooww  wwhhoo  yyoouu  aarree  ttaallkkiinngg  ttoo  wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  ttoo  mmuummbbllee  

ssoommeetthhiinngg  qquuiittee  iinnddeecciipphheerraabbllee..    TThhee  ccoosstt  iiss  $$88  aanndd  iiff  yyoouu  sseeee  mmee  wwiitthh  tthhee  

mmoonneeyy  iinn  hhaanndd  II  wwiillll  aarrrraannggee  iitt..    AA  ffeeww  yyeeaarrss  aaggoo  aa  llaaddyy  oorrddeerreedd  aa  bbaaddggee  

wwiitthhoouutt  ffiirrsstt  ppaayyiinngg  aanndd  tthheenn  ssttooppppeedd  ccoommiinngg  ttoo  mmeeeettiinnggss..    WWhheenn  II  rraanngg  hheerr  

sshhee  ssaaiidd  ““OOhh,,  ccaann’’tt  yyoouu  ggiivvee  iitt  ttoo  ssoommeeoonnee  eellssee;;””  II  ssaaiidd  ssoorrrryy  llaaddyy  bbuutt  wwee  

ddoonn’’tt  hhaavvee  aannyyoonnee  eellssee  bbyy  tthhaatt  nnaammee  ––  ddeeaadd  ssiilleennccee  aatt  tthhee  ootthheerr  eenndd  bbeeffoorree  

sshhee  hhuunngg  uupp..  
  

FFeeddeerraall  EElleeccttiioonn  22001199  ––  PPoolliiccyy  pprriioorriittiieess  ooff  oollddeerr  AAuussttrraalliiaannss  wwiitthh  NNaattiioonnaall  

SSeenniioorrss  ffiigghhttiinngg  ffoorr  aa  bbeetttteerr  ddeeaall  ((aa  bbrriieeff  ssyynnooppssiiss  ooff  ssaalliieenntt  ppooiinnttss))  
  

NNaattiioonnaall  SSeenniioorrss  iiss  ccaalllliinngg  ffoorr  aann  IInnddeeppeennddeenntt  AAggee  PPeennssiioonn  TTrriibbuunnaall  ttoo  ttaakkee  

tthhee  ppoolliittiiccss  oouutt  ooff  tthhee  ppeennssiioonn  aanndd  ffoorr  iinnccrreeaasseedd  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ffoorr  oollddeerr  

ppeeooppllee  ttoo  aacccceessss  tthhee  rreennttaall  mmaarrkkeett,,  tthhee  NNBBNN  aanndd  ddeennttaall  ccaarree..  
  

WWee  aarree  ccaalllliinngg  ffoorr  ssppiirraalliinngg  oouutt--ooff--ppoocckkeett  hheeaalltthh  ccaarree  ccoossttss  ttoo  bbee  ccuurrttaaiilleedd  

tthhrroouugghh  ggrreeaatteerr  ttrraannssppaarreennccyy  ooff  ssppeecciiaalliisstt  ffeeeess  aanndd  bbyy  lliimmiittiinngg  iinnccrreeaasseess  ttoo  

pprriivvaattee  hheeaalltthh  iinnssuurraannccee  pprreemmiiuummss..  
  

NNaattiioonnaall  SSeenniioorrss  iiss  aallssoo  ccaalllliinngg  ffoorr  sswwiifftt  aaccttiioonn  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  ccrriissiiss  iinn  aaggeedd  ccaarree  bbyy  ttrriipplliinngg  lleevveell  33  aanndd  44  hhoommee  ccaarree  

ppaacckkaaggeess  ttoo  eelliimmiinnaattee  wwaaiittiinngg  lliissttss,,  mmaannddaattiinngg  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  ssttaaffffiinngg  lleevveellss  iinn  rreessiiddeennttiiaall  ccaarree  aanndd  mmaakkiinngg  ddeemmeennttiiaa  

ttrraaiinniinngg  mmaannddaattoorryy  ffoorr  aallll  ppeeooppllee  iinn  ddiirreecctt  aaggeedd  ccaarree  rroolleess..  
  

HHaarrdd  ccooppyy  hhaanndd--oouuttss  ––  II  wwiillll  hhaavvee  ccooppiieess  ooff  tthhee  FFeeddeerraall  EElleeccttiioonn  PPoolliiccyy  

PPrriioorriittiieess  aatt  tthhee  AApprriill  mmeeeettiinngg..    MMeemmbbeerrss  wwiitthh  aann  eemmaaiill  aaddddrreessss  wwiillll  

rreecceeiivvee  aa  ssccaannnneedd  ccooppyy  pprriioorr  ttoo  tthhee  mmeeeettiinngg..    II  aallssoo  hhaavvee  aa  qquuaannttiittyy  ooff  

gglloossssyy  lliitteerraattuurree  wwhhiicchh  SSaannddrraa  PPhhiillppootttt  bbrroouugghhtt  wwiitthh  hheerr  ttoo  rreecceenntt  

mmeeeettiinnggss  iinn  PPeerrtthh,,  wwhhiicchh  bbyy  tthhee  wwaayy  wwaass  hhuuggeellyy  ssuucccceessssffuull..    SSaannddrraa  

eemmpphhaassiizzeedd  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  WWAA,,  ppeerr  hheeaadd  ooff  ppooppuullaattiioonn,,  hhaass  tthhee  ssttrroonnggeesstt  

bbrraanncchh  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  ootthheerr  ssttaatteess,,  aappaarrtt   ffrroomm  QQuueeeennssllaanndd  wwhheerree  

NNaattiioonnaall  SSeenniioorrss  bbeeggaann  4400  oodddd  yyeeaarrss  aaggoo..    TThheerree’’ss  nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt  

KKaallaammuunnddaa  DDiissttrriiccttss  BBrraanncchh  iiss  ddooiinngg  iittss  bbiitt  ttoowwaarrddss  bboollsstteerriinngg  tthhiiss  ssttaattiissttiicc  

aanndd  II  ddoonn’’tt  bbeelliieevvee  wwee’’vvee  ssttooppppeedd  ggrroowwiinngg  yyeett!!  
  

TThhee  llaasstt  wwoorrdd  ––  KKeenn  WWyyaatttt  MMPP  wwiillll  bbee  vviissiittiinngg  uuss  aatt  tthhee  nneexxtt  mmeeeettiinngg  wwiitthh  

aann  oovveerrvviieeww  ooff  sseenniioorrss ’’  mmaatttteerrss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  hhiiss  ppoorrttffoolliioo..    KKeenn  wwiillll  

ssppeeaakk  ffoorr  2200  mmiinnuutteess  iinn  tthhee  ffiirrsstt  hhaallff  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  aanndd  wwiillll  ssttaayy  ffoorr  

mmoorrnniinngg  tteeaa..  

KKeeeepp  ssmmiilliinngg  aanndd  kkeeeepp  wweellll  

Graeme ☺ 
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